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1. ANVENDELSE 

1.1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, gælder disse 

Salgs- og Leveringsbetingelser ("Vilkårene") alle ordrer, salg og 

leverancer af varer eller tjenesteydelser fra Sælger. 

 

1.2. Der må ikke foretages ændringer og / eller rettelserne i disse 

betingelser, medmindre Sælger har givet skriftligt samtykke til 

sådanne ændringer og / eller rettelser. 

 

2. DEFINITIONER 

"Sælger" betyder Walter Schnorrer ApS, CVR: 11225136, Anker 

Engelunds Vej 6, 9200 Aalborg SV eller tilknyttede 

virksomheder, herunder, men ikke begrænset til, 

datterselskaber, der helt eller delvist, direkte eller indirekte 

ejes eller kontrolleres. 

"Køber" betyder enhver virksomhed, der køber, eller på anden 

måde modtager, produkter eller services fra Sælger. Sælger 

tilbyder ikke salg til privatkunder. 

"Produkter" betyder enhver vare eller tjenesteydelse, der 

sælges, leveres mv. af Sælger. 

 

"Ordrebekræftelse" betyder en skriftlig bekræftelse fra Sælger 

af en ordre, der er afgivet af Køber og / eller bekræftelse af en 

aftale mellem Køber og Sælger. 

 

"Levering" betyder enhver levering af bestilte Produkter fra 

Sælger til Køber. 

 

3. PRISER 

3.1. Alle priser på Hjemmesiden er angivet eksklusiv moms, told og 

alle andre afgifter.  

3.2. Alle priser justeres efter kursen på DKK. 

3.3. Alle afgifter, inklusiv moms og told, afholdes af Køber. 

 

4. ORDRER 

4.1. En ordre kan afgives via telefon, e-mail, brev, fax og andre 

medier. 

4.2. I tilfælde af forespørgsler, fremsender sælger en 

ordrebekræftelse, Når Køber har accepteret tilbuddet fra 

Sælger. 

4.3. En ordre er først afgivet korrekt, når Køber modtager en 

Ordrebekræftelse. 

4.4. Ordrebekræftelsen er Købers dokumentation for de bestilte 

Produkter, herunder antal og pris. Eventuelle fejl- eller 

afvigelser på Ordrebekræftelsen skal, af Køber, anmeldes til 

Sælger uden ugrundet ophold. 

4.5. Købers ordre vil blive leveret i henhold til de oplysninger der 

fremgår af Ordrebekræftelsen. Sælger er ikke ansvarlig for fejl 

eller afvigelser på Ordrebekræftelsen, som ikke er blevet 

anmeldt af Køber. 

4.6. Såfremt Køber ønsker at annullere en ordre, kan dette 

udelukkende ske på baggrund af Sælgers forudgående 

skriftlige accept. 

4.7. Ved annullering af en ordre, skal Køber skadesløsholde Sælger 

for alle omkostninger i forbindelse hermed. 

4.8. Billeder, skitser, tegninger og andet indhold som fremgår på 

Hjemmesiden, af Ordrebekræftelsen, i produktbeskrivelser og 

kataloger mv. er omtrentlige og kan ikke betragtes som 

værende bindende for Sælger. 

 

5. LEVERING 

5.1. Medmindre andet er aftalt, sker Leveringen af Produkterne i 

henhold til Incoterms 2010 Ex Works.  

5.2. Leveringstiden regnes fra datoen på Ordrebekræftelsen, 

medmindre andet fremgår eller er aftalt. 

5.3. Det er en forudsætning for punkt 5.2 at alle de tekniske 

detaljer og formaliteter, som er nødvendige for ordrens 

gennemførelse, er på plads. Såfremt dette ikke er tilfældet, 

regnes leveringstiden fra det øjeblik, hvor disse forhold er på 

plads. 

5.4. Hvis Køber afviser en Levering, som opfylder kravene i 

henhold til Ordrebekræftelsen, er Køber forpligtet til at betale 

Sælger, som om Leveringen var foretaget.  

5.5. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser, som skyldes krig, 

strejker, lockouts eller andre typer Force Majeure. Såfremt 

sådanne forsinkelser indtræffer, skal leveringstiden forlænges 

forholdsmæssigt. 

5.6. Såfremt Køber ikke overholder de aftalte betalingsvilkår, er 

Sælger berettiget til at nægte at foretage Leveringen. 

5.7. En forsinkelse, som ikke skyldes Sælgers brud på de aftalte 

betingelser, berettiger ikke Køber til at annullere en ordre eller 

kræve kompensation for forsinkelsen. 

5.8. Sælger håndterer og emballerer Produkterne efter egne 

standarder, og alle omkostninger som vedrører håndtering, 

emballering og forsendelse påhviler Køber, medmindre det 

tydeligt fremgår, at dette er en del af prisen. 

5.9. Forsendelse sker for Købers risiko og denne har selv ansvaret 

for at tegne de nødvendige forsikringerne i forbindelse 

hermed, medmindre andet er aftalt med Sælger. 

 

6. BETALING 

6.1. Betaling sker ved bankoverførsel jf. de på Hjemmesiden, eller 

i Ordrebekræftelsen, anviste instruktioner. 

6.2. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde eller tilbagekalde 

betaling baseret på, af Køber, påberåbte krav, som Sælger ikke 

har anerkendt. 

6.3. Alle betalinger skal foregå direkte til Sælger. 

 

7. EJENDOMSRET 

7.1. Sælger bevarer den fulde ejendomsret over Produkterne indtil 

betalingen er gennemført i sin helhed. 
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7.2. Såfremt der er aftalt delbetaling, er Køber ansvarlig for at 

forsikre Produkterne fra Leveringen har fundet sted og indtil 

alle betalingsforpligtelser er indfriet. 

7.3. Sælger bevarer retten til alle tegninger, skitser, forslag mv. og 

Køber må ikke kopiere disse, eller på anden vis gøre dem 

tilgængelige for andre, medmindre andet er udtrykkeligt 

aftalt. 

 

8. FEJL OG MANGLER 

8.1. Sælger har afhjælpningsret i forhold til eventuelle fejl eller 

mangler inden for de første 12 (tolv) på hinanden følgende 

måneder efter, at produkterne er blevet leveret. 

8.2. Køber skal respektere Sælgers ret til at foretage afhjælpning i 

forhold til fejl eller mangler i den samme 12 (tolv) måneders 

periode. 

8.3. Retten til at afhjælpe fejl eller mangler omfatter afhjælpning 

af fejl eller mangler forårsaget af fejl relateret til konstruktion, 

fremstilling eller materialer. Sælger er ikke forpligtet til at 

tilbyde afhjælpning, såfremt en mangel eller en fejl skyldes 

forkert anvendelse af produkterne, herunder manglende 

vedligeholdelse. 

8.4. Sælger er ikke forpligtet til at afhjælpe enhver mangel eller 

mangel forårsaget af følgende: 

8.4.1. Manglende vedligeholdelse. 

8.4.2. Hvis brugsanvisningerne fra Sælger ikke er blevet fulgt. 

8.4.3. Hvis en person, som ikke repræsenterer Sælger, har 

udført reparationer mv. på Produkterne, uden 

forudgående samtykke fra Sælger. 

8.4.4. Forkert eller uhensigtsmæssig brug af Produkterne. 

8.4.5. Ekstraordinære påvirkninger. 

8.4.6. Brug af uoriginale reservedele eller tilbehør. 

8.5. Ovennævnte undtagelser gælder for ethvert produkt, der 

leveres af Sælger, eller enhver særlig konstruktion eller 

funktion, der leveres på Købers anmodning. 

8.6. Sliddele er ikke omfattet af Sælgers forpligtelse til at afhjælpe 

fejl eller mangler. 

8.7. Hvis Køber ønsker at gøre en mangel eller fejl gældende, skal 

dette ske straks og senest 2 dage efter manglen eller fejlen er 

blevet identificeret. 

8.8. Eventuelle defekte dele, der udskiftes eller erstattes af Sælger, 

tilhører Sælger. 

8.9. Medmindre andet er aftalt, skal al montering, demontering og 

transport af defekte, reparerede eller udskiftede produkter, 

dele eller materialer udføres på Købers bekostning. Sælger er 

ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader eller tab i forbindelse 

med fejl og mangler, herunder afhjælpning af sådanne. 

8.10. Sælgers forpligtelse til at afhjælpe fejl og mangler ophører 

øjeblikkeligt, hvis der sker ændringer i ejendomsretten til 

produkterne. 

8.11. Eventuelle tab som kan henføres til dele eller komponenter i 

en ordre, som ikke er fremstillet af Sælger, dækkes kun i det 

omfang Sælger er i stand til at opnå dækning fra den relevante 

underleverandør. 

 

9. ANSVARSBESTEMMELSER 

9.1. Sælger er kun ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, 

hvis en sådan skade skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side. 

9.2. Sælger er ikke ansvarlig for personskade eller anden skade, 

herunder følgeskader, tabt fortjeneste eller enhver anden 

form for indirekte tab i forbindelse med personskade eller 

anden skade, hvis dette er sket som følge af forkert 

anvendelse af Produkterne eller som følge af uagtsomhed fra 

andre end Sælger. 

9.3. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for 

følgeskader, tab af overskud eller andre former for indirekte 

tab. 

9.4. I tilfælde af, at Sælger holdes ansvarlig i henhold til reglerne 

om "Produktansvar" af en tredjepart, skal Køber 

skadesløsholde Sælger for alle krav i det omfang, at Sælger har 

begrænset sit ansvar i henhold til afsnit 10.  

9.5. Hvis der fremsættes krav fra tredjepart mod Sælger eller 

Køber, er den part, der modtager et sådant krav, forpligtet til 

at underrette den anden part herom. 

9.6. Sælgers produktansvar skal under ingen omstændigheder 

finde anvendelse 6 (seks) måneder efter, at skaden er 

indtrådt. Produktansvaret gælder heller ikke for skader, der 

opstår mere end 5 (fem) år fra leveringsdatoen. 

9.7. Sælger kan under ingen omstændigheder blive ansvarlig for et 

beløb, der er højere end hvad der svarer til fakturaværdien af 

den ordre som ansvaret omhandler. 

 

10. MONTERING 

10.1. Montage er ikke inkluderet i, eller en del af en Levering, 

medmindre andet fremgår af Hjemmesiden, eller af skriftlig 

aftale mellem Køber og Sælger. 

 

11. SÆRLIGE BETINGELSER 

11.1. Hvis en situation, hvor disse Vilkår ikke er tilstrækkeligt 

informative, skulle opstå, henviser Sælger til De Forenede 

Nationers Konvention om aftaler om internationale køb 

("CISG"). 

11.2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem CISG og disse Vilkår, 

har Vilkårenes bestemmelser forrang. 

 

12. VÆRNETING OG LOVVALG 

12.1. Disse vilkår og alle Ordrebekræftelser, aftaler og / eller 

transaktioner, som disse Vilkår gælder for, skal håndhæves og 

fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. 

12.2. Enhver tvist mellem Køber og Sælger, herunder eventuelle 

tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller muligheden 

for opsigelse af disse Vilkår, skal afgøres ved voldgift, der 

forvaltes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse 

med reglerne for voldgiftsproceduren vedtaget af Det Danske 
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Voldgiftsinstitut og gældende på det tidspunkt, hvor sådanne 

sager påbegyndes. Voldgiftsstedet skal være i Aalborg. 


